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W praktyce | staże

Płatny staż w Danone
Od 1 marca do 15 kwietnia studenci III, IV oraz
V roku studiów wszystkich kierunków mogą
składać swoje aplikacje online (pracawdanone.pl). Warunek, który musi spełnić kandydat,
to znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym. Stanowiska praktyk są
dostępne we wszystkich działach, w tym:
dziale finansów, sprzedaży, marketingu
handlowego, IS/IT, badań i rozwóju, produkcji.
Termin praktyk będzie określony indywidualnie
w zależności od potrzeb kadrowych w dziale
(między majem a październikiem). Rekrutacja
obejmuje trzy etapy: rozmowa telefoniczna
z wybranymi kandydatami, Assesement
Centre oraz rozmowa z przełożonym.
Letnie Praktyki Menedżerskie
Płatne praktyki letnie w Procter & Gamble
kierowane są do studentów dowolnej uczelni,
wszystkich kierunków studiów. Poszukiwani
kandydaci to studenci III, IV lub V roku. Praktykę można odbywać w działach: marketingu,
finansów, logistyki, rozwiązań informatycznych oraz wspomagania decyzji współpracy
zewnętrznej i rozwoju kontaktów z klientami
w fabrykach. Praktyka potrwa trzy miesiące,
od lipca do września. Zgłoszenia należy kierować na internetowy adres kariera.procter.pl,
gdzie konieczna jest rejestracja, wypełnienie
formularza zgłoszeniowego oraz testu. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia.
Bezpłatne praktyki w Polskim Radiu
Polskie Radio prowadzi całoroczny nabór na
bezpłatne praktyki studenckie. Warunkiem
uczestnictwa jest zgłoszenie przez kandydata
wniosku online (na co najmniej 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem praktyk), wypełnienie dokumentów dostępnych na stronie
Polskiego Radia pod adresem www.prsa.com.
pl/ogloszenia/?id=44459 oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Więcej informacji
na stronie www.prsa.pl.
Mars rekrutuje
Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Programu Praktyk Letnich Mars Polska, który
skierowany jest do studentów III, IV i V roku
niezależnie od kierunku studiów i profilu
uczelni. Mars Polska poszukuje ambitnych
osób, które chciałyby sprawdzić swoją
wiedzę i umiejętności w konkretnych projektach wynikających z realnych biznesowych
potrzeb firmy. Od kandydatów oczekuje się
dobrej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodne komunikowanie się
w międzynarodowym środowisku, a także
wiedzy z wybranego obszaru biznesowego. Kandydaci powinni wykazać się także
wybitnymi osiągnięciami spoza uczelni oraz
udokumentowanymi sukcesami. Aplikacje online można składać do 10 kwietnia 2010 roku,
szczegóły na stronie www.marskariera.pl
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Studenci otworzyli ksero
Warszawa, Śródmieście, ul. Nowowiejska 5. Okolice stacji metra Politechnika. To tutaj w podwórzu znajduje się
punkt kserograficzny „Xero/Druk
6 gr”, otwarty przez warszawskich żaków. To znane i cenione miejsce, gdzie
najtaniej w stolicy można powielić
materiały. 6 groszy, a nawet taniej
– tyle liczą za odbitkę. Udowodnili,
że usługa ksero nie musi rujnować
studenckiego budżetu. Ich klienci to
także... koledzy z sali wykładowej.

Marcin Lewandowski

Prace oprawiamy w 3 minuty

– Mamy ruch non stop – mówi Dorota – ale
staramy się, by wszystko było zrobione solidnie i zawsze na czas. Dobrze, że maszyny chcą
współpracować, działają i nie tną – dodaje ze
śmiechem. Drobnej budowy dziewczyna o delikatnej urodzie obsługuje trzy maszyny jednocześnie. Widać, że praca sprawia jej radość.
Dzwoni telefon. – Xero/Druk, słucham
– mówi Adrian. – Tak, oprawiamy prace na miejscu. Proszę pani, od ręki, w trzy-cztery minuty...
Tak, po osiem złotych jedna oprawa...
– Często ktoś dzwoni i pyta, kiedy jest
mniejszy ruch – mówi po odłożeniu telefonu.
– Trudno jest na to odpowiedzieć, wszystko
zależy od godzin zajęć na uczelniach. – Ale nigdy nie pozwalamy, by klienci zbyt długo stali
w kolejce – dodaje Dorota.
– Dorota, maszyna ci się zacięła - przerywa
Adrian. Dziewczyna podchodzi do dużej, nowoczesnej maszyny, otwiera drzwiczki i zaczyna wyciągać kartki, które zablokowały kopiarkę.
Po chwili urządzenie na nowo się rozpędza...

Tylko 6 groszy za ksero

Po klientach lokalu widać, że bywają w nim często i lubią to. Wiedzą, gdzie znajduje się ksero
samoobsługowe, znają każdego z pracowników, rozmawiają. – Tutaj naprawdę jest najtaniej w całej Warszawie – mówi jedna z klientek.
– 6 groszy za ksero samoobsługowe czy 7 groszy za wydruk? W innym miejscu zapłaciłabym
pięć razy więcej! – dodaje.
Rozmawiamy z Rafałem, Sławkiem i Marcinem. To od nich wszystko się zaczęło. – Sami

jesteśmy studentami
i wiemy, co oznaczają
ograniczenia budżetu.
Kiedy zaczynaliśmy
studiowanie, kolejne
wizyty w punktach
ksero były udręką
– przyznają zgodnie.
– Pustki w portfelu,
brak czasu, sterta notatek do powielenia,
a w punktach wielkie
kolejki, wysokie ceny,
a niekiedy też mało
przyjazna, niemrawa
obsługa. Postanowiliśmy coś zmienić – dodaje Rafał.

Klient przez
duże „K”

Radosław Firlej
Na decyzję o otworzeniu własnej firmy
wpływ mogą mieć różne czynniki. – Pracując
w kilku warszawskich szkołach językowych,
doszłam do wniosku, że bardziej opłacalne
będzie spróbowanie swoich sił samodzielnie
– opowiada Anna Popławska, założycielka szkoły językowej Professionalist. Podobnie uważa
Tomasz Rakowski z TR Studio, handlującego
artykułami reklamowymi. – Jako pracownik
cudzej firmy zauważyłem, że mógłbym robić to
na własną rękę – opowiada. Inne były początki
Butango, salonu z obuwiem do tanga. – Tańczę
tango od trzech lat, a po dobre buty musiałam
jechać aż do Berlina. Postanowiłam oszczędzić
innym takiej podróży – mówi z uśmiechem
Aleksandra Teresińska, właścicielka sklepu.
Powszechne wydaje się przekonanie, że

W ostatnim okresie sporą popularność zyskuje nowy kierunek studiów – dziennikarstwo sportowe – który pojawia się w ofercie
kolejnych szkół wyższych. Za przykład mogą
posłużyć: Uniwersytet Wrocławski, Łódzki
oraz AWFiS w Gdańsku. – Delikatnie mówiąc,
jakość polskiego dziennikarstwa sportowego nie zawsze jest najwyższa i nie uważam
takich pomysłów za eksperyment, lecz
signum temporis – tłumaczy Maciej Iwański,
komentator piłkarski, od 2003 roku związany
z TVP. Zdaniem sprawozdawcy, zawód ten
nigdy wcześniej
nie wymagał tak
szerokich kompetencji i umiejętności.
– Rynek jest brutalny,
im więcej umiesz,
tym większe prawdopodobieństwo,
że dostaniesz szansę
sprawdzenia się
– analizuje dziennikarz. Przedstawiając
profil absolwenta
kierunku, uczelnie
przekonują, że
uzyska on rozległą
wiedzę z zakresu
sportu, niezbędną
do podjęcia pracy we
wszystkich typach
mediów. Czy jednak
autentyczny sportowy pasjonat nie jest
w stanie osiągnąć
podobnego poziomu
znajomości tematu
bez konieczności
spędzania kolejnych
semestrów w uczelnianych aulach?
Dziennikarz sportowy to przecież samouk, pasjonat. Systematyczne śledzenie
relacji sportowych
i codzienna lektura
artykułów jest jego
świadomym, niewyOberstdorf, Niemcy. Adam Małysz odpowiada na pytania Tomasza Zimocha
muszonym wyborem.
z Polskiego Radia.
Wiedzę o ulubionych
Idealnym rozwiązaniem dla studenta może
dyscyplinach chłonie mimowolnie.
być rozpoczęcie przygody z pisaniem w InterA przecież znajomość tematu i tzw. smacznecie. Zdobywając dziennikarskie szlify w
ków, charakterystycznych dla danej dziedziny
serwisie online, można pozwolić sobie na gosportu, stanowią kryteria pozwalające nawet
dzenie nauki z konsekwentnym budowaniem
zwykłemu kibicowi odróżnić eksperta od
warsztatu. W dzisiejszych czasach najlepszym
przeciętnego sprawozdawcy.
przyjacielem kibica jest Internet, bo właśnie
– Sport to czysta pasja. Nikt, kto tej dziez sieci czerpie on najświeższe informacje
dziny autentycznie nie kocha, nie ma szans
dotyczące ulubionej drużyny bądź boisko–przekonuje Iwański. Prędzej czy później
wego idola. Liczba serwisów poświęconych
nastąpi taka weryfikacja; na przykład kiedy
tematyce sportowej ciągle rośnie, w związku
podczas ważnej imprezy sportowej trzeba
z czym istnieje niemałe zapotrzebowanie na
będzie „na szybko” przeprowadzić wywiad,
osoby chętne do redagowania artykułów.
bo obok akurat pojawi się znana postać.

Są studenci dziennikarstwa, marzący o karierze
redaktora sportowego i wyjazdach na igrzyska
olimpijskie albo mistrzostwa świata. Są tacy, którym
się udało. Jest to więc nie tylko możliwe, ale i realne.
Aleksandra Pyrz, Przemysław Osiak

W Warszawie działają trzy takie punkty ksero, od niedawna również przy ul. Królewskiej

Zaczynali skromnie. Kilka używanych, wysłużonych kopiarek, a w głowach plany i miliony
pomysłów na to, jak rozkręcić biznes. – Postawiliśmy działać na przekór temu, czego dotychczas sami zaznaliśmy w punktach ksero – mówi
Sławek. – Zamiast wywindowanej w górę ceny
za kopię, szalenie niska. Zamiast sztywnych relacji klient-usługodawca, kurs na partnerstwo
z Klientem (przez duże K). Jeśli student potrzebuje skserować zeszyt „na już”, to go kserujemy – kończy Sławek. – Kosztowało nas to
wiele nieprzespanych nocy, ale trud się opłacił
– dodaje Marcin. Dzisiaj mają już trzy punkty:
na Służewiu, w Centrum obok Politechniki i na
Krakowskim Przedmieściu.
Rafał, „mózg” firmy, dba o finanse i organizację, Sławek to manager i grafik w jednym,
a Marcin stara się o sprawną logistykę i pilnuje
zaopatrzenia. Punkt przy Politechnice to prawdziwa stajnia maszyn. To tutaj za sprawne wykonanie zleceń wysokonakładowych odpowiadają Marcin i Paweł. – W ciągu nocy jesteśmy
w stanie wykonać milion odbitek czy zbindować kilkaset kompletów druku – chwali się
Marcin. – Z reguły są to jednak zlecenia dla firm
z całej Polski, a nie zwykłe ksero – dodaje Paweł.
Oprócz ksero, nasi przedsiębiorcy zajmują się także szeroko pojętą poligrafią; drukują
ulotki, wizytówki czy banery. – Najważniejszy

jest projekt – mówi Sławek. – Dobra i estetyczna grafika zawsze daje efekty. Dlatego zdarza
mi się spędzić pół dnia nad projektem ulotki
po to, by klient był zadowolony, a produkt
spełnił swoje zadanie. A to jest najcenniejsze
– dodaje grafik.

Kultowe ksero

– Czy kultowe ksero? – zastanawia się Rafał.
– Może za mocno powiedziane, ale to prawda, że sporo się o nas mówi. To miłe – dodaje.
Klienci przyjeżdżają z całej Warszawy i okolic.
Zdarzało się też oprawiać prace studentom
z Lublina czy Krakowa. – Drukowaliśmy prace
osobom wielu narodowości, naszymi klientami
byli też ludzie znani z pierwszych stron gazet
– wspominają. – Jeśli ktoś ma do druku pracę
dyplomową lub większą partię materiału do
kserowania, to gdy weźmie pod uwagę nasze
ceny, dojdzie do wniosku, że opłaca mu się
przejechać 40-50 kilometrów spod Warszawy
i zrobić to tutaj – dodaje Marcin.
Jest już późne popołudnie. Dzisiaj pracują
od szóstej rano. Na twarzach przedsiębiorczych studentów nie widać jednak zmęczenia.
– Z takimi ludźmi i w takim otoczeniu pracuje
się z ochotą – podsumowuje Rafał. – Przyjazna
i miła atmosfera to najlepszy fundament do budowania dobrej i mocnej marki.

Przedsiębiorcy z inkubatorów
Wielu młodych ludzi stawia pierwsze
kroki na drodze do kariery zawodowej, lecz tylko część z nich ma na
tyle odwagi, by założyć własne firmy.
Tymczasem okres studiów może być
świetnym momentem na rozpoczęcie
takiej działalności – na samym Uniwersytecie Warszawskim funkcjonuje
kilkadziesiąt przedsiębiorstw
z różnych branż.

Zawód z pasją

Eksperyment
czy znak czasów?

założenie firmy w młodym wieku wiąże się
z wyrzeczeniami. Swoje zdanie na ten temat ma
Tomasz Rakowski, założyciel TR Studio. – Prowadząc własną firmę, musisz dorosnąć. Nie możesz zaspać. Są konkretne sprawy, które trzeba
załatwić. Zaniedbania bardzo trudno nadrobić
– tłumaczy. – Według mnie nie można mówić
o wyrzeczeniach. Wolny czas poświęcam przecież temu, co lubię – opowiada z kolei właścicielka Butango, Aleksandra Teresińska.
Przy rozpoczynaniu własnej działalności
gospodarczej istnieje możliwość skorzystania
z pomocy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które wspierają młodych pomysłodawców podczas załatwiania formalności,
związanych z pierwszymi krokami w świecie
biznesu. – Na początku wiele problemów wydaje się trudnych do przezwyciężenia. Inkubator to lekcja, która pomaga dowiedzieć się, jak
to wszystko działa – tłumaczy Anna Popławska.
– Inkubatory pomagają mi prowadzić księgowość – dodaje Aleksandra Teresińska.
W opiniach na temat założenia własnego
biznesu nierzadko wyolbrzymiane jest związane z tym ryzyko. Uważa tak Anna Popławska. – W Inkubatorach ryzyka praktycznie nie
ma. Wszystkie umowy podpisywane są za ich
zgodą – mówi. – W okresie inkubacji firma
korzysta z osobowości prawnej AIP. Trwa to
przez dwa lata, potem pojawia się możliwość

rejestracji przedsiębiorstwa poza Inkubatorami. – Obecnie nie mam już problemu z kontynuowaniem działalności – tłumaczy Tomasz
Rakowski, który na pomysł założenia TR Studio
wpadł w wieku 20 lat.
Jak wygląda podjęcie tego pierwszego
kroku? – Podczas siedzenia przed telewizorem może pojawić się tylko zalążek pomysłu
– twierdzi Tomasz Rakowski. – Doświadczenie nauczyło mnie, że wszelki zapał związany
z zakładaniem firmy trzeba dzielić na dwa. Wytrwałość i determinacja są kluczowe. Podobne
zdanie ma Anna Popławska. – Sama decyzja
przychodzi najtrudniej. Jak się potem okazało
w moim wypadku, ilość pracy jest prawie taka
sama jak w cudzym przedsiębiorstwie, a posiadanie własnej firmy zapewnia mi poczucie niezależności – opowiada.
Zdaniem rozmówców, prowadzenie przedsiębiorstwa na własną rękę daje właścicielowi
spełnienie. – Człowiek szanuje czas i pieniądze klientów. Najwięcej radości płynie jednak
z oglądania efektów swojej pracy – mówi Tomasz Rakowski. – Z zewnątrz może się wydawać, że towar po prostu dostaje się, a potem
sprzedaje. I choć nie jest to takie proste, to czerpana z pracy satysfakcja pomaga w pokonywaniu przeszkód – kończy Aleksandra Teresińska
z Butango.

Styczeń 2009 roku. W chorwackim Zadarze
dobiega końca mecz o wejście do półfinału
Mistrzostw Świata w piłce ręcznej pomiędzy
Polską a Norwegią. Skandynawowie tracą piłkę, przejmuje ją Artur Siódmiak i z trzydziestu
metrów trafia do pustej bramki, zapewniając
Polakom awans. Któż z tych „marzycieli” nie
chciałby w takim momencie wejść na wizję
i pokazać całej Polsce, jak potrafi cieszyć się
prawdziwy dziennikarz sportowy?
Pierwszą decyzją, którą musi podjąć
człowiek poważnie myślący o pracy w
zawodzie sportowego żurnalisty, jest
wybór miejsca, w którym rozpocznie swoją
przygodę z dziennikarstwem. Miastem
oferującym największe perspektywy kariery
jest Warszawa, na terenie której mieszczą się
siedziby redakcji najbardziej prestiżowych
polskich mediów związanych ze sportem.
Takim właśnie przekonaniem kierowała się
Izabela Koprowiak, studentka Uniwersytetu
Warszawskiego, od kilku lat związana
z „Przeglądem Sportowym”.
- Zależało mi przede wszystkim na
studiowaniu w Warszawie. Chcąc uzyskać
informacje do referatu, skontaktowałam się
z sekretarzem redakcji, Marcinem Kardą.
Gdy rozmowa zmierzała ku końcowi, po prostu zapytałam o możliwość podjęcia praktyk. Tak to się zaczęło - wspomina Izabela.

Ucz się i pracuj

Dla osoby starającej się o pracę w dziennikarstwie sportowym istotną kwestią jest
wybór studiów. Pojawiają się pytania: czy
należy wybrać właśnie dziennikarstwo?
Jeśli tak, to czy korzystniej będzie uczyć się
w trybie dziennym czy wieczorowym?
A może lepiej skupić się na odbywaniu
praktyk zawodowych i ze studiów po prostu zrezygnować? - Studiowanie dziennikarstwa jest jak nauka jazdy na podstawie
podręczników. Szczerze mówiąc, studia
pomogły mi tylko raz, gdy dzięki wspomnianemu referatowi trafiłam do „PS-u” przyznaje Koprowiak i dodaje, że praca
w redakcji zaczyna się około godziny 11-12,
a kończy najwcześniej o 19-20, dlatego
trudno kontynuować studia, bo po prostu
nie ma na to czasu.

fot. Grzegorz Momot/PAP
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staże | Kariera
Praktyka plus ekonomika

Istotnym czynnikiem, pozwalającym pokonywać kolejne szczeble drabiny do kariery,
jest aktywność zawodowa. Uniwersalna
prawda głosi, że im wcześniej zaczniemy,
tym lepiej wpłynie to na nasze umiejętności i kwalifikacje. Doskonałym przykładem
osoby, która swoje sukcesy zawdzięcza
wczesnemu zaangażowaniu w odbywanie
niezbędnych praktyk, jest 22-letni Mateusz
Święcicki, student IV roku dziennikarstwa
UW i komentator meczów piłki nożnej
w telewizji Orange Sport. Relacjonowanie
spotkań w radiu internetowym rozpoczął
już w szkole średniej, co umożliwiło mu
późniejszy angaż w stacji Canal+, gdzie
przez niespełna rok pełnił funkcję reportera.
Przeszedł do Orange Sport, aby komentować mecze samodzielnie.
– Redaktor naczelny stacji, Janusz Basałaj,
dał mi nieprawdopodobną szansę. Przyniosłem próbkę swojego komentarza i powiedziałem, że jeśli pozwoli mi skomentować
jeden mecz, to nie pożałuje. Poczekałem
do weekendu i przeprowadziłem relację ze
spotkania ekstraklasy – wspomina Święcicki,
który w ciągu półtora roku pracy w stacji
zdążył skomentować ponad sto spotkań.
Okres studiów to często ostatni moment
na to, aby rozpocząć zdobywanie doświadczeń niezbędnych do wykonywania zawodu
w przyszłości. Bierność nie jest wskazana
również ze względów czysto ekonomicznych. – Przez pierwszych kilka lat trudno
myśleć o zarobkach, bo dostaje się grosze.
Zaczynając w wieku 25 lat, na pewno nie
wytrzymałbym finansowo okresu zdobywania praktycznych podstaw – przekonuje
Maciej Iwański.

Nie tylko dla mężczyzn

Na prawdziwy sukces w fachu sportowego
żurnalisty musi złożyć się kilka czynników,
począwszy od nieskrywanej miłości do określonej dyscypliny, poprzez odpowiednio
wczesne podjęcie regularnych prób dziennikarskich, na życiowym szczęściu skończywszy. Kto wie, czy w tej sytuacji największej
roli nie odgrywają przełożeni, w których
gestii leży otwarcie bądź zamknięcie przed
nami drzwi do kariery w danej redakcji?
Warto też pamiętać, że dzisiaj pewności
siebie nie powinno brakować również zafascynowanym sportem paniom. W niepamięć
odchodzą czasy, kiedy kobiety znajdowały
się na straconych pozycjach podczas rywalizacji o miejsca w sportowych redakcjach.
Najlepszym dowodem jest przykład Izabeli
Koprowiak, która nie pisze w „Przeglądzie
Sportowym” artykułów o łyżwiarstwie figurowym, ale o piłce nożnej, jednej z najbardziej „męskich” dyscyplin. Ciekawe jest,
czy (i kiedy) doczekamy się pierwszej Polki
samodzielnie relacjonującej spotkanie
piłkarskiej reprezentacji?
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